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Úvod 
 

Jedním z často diskutovaných témat v oblasti středoškolského vzdělávání je kvalita 

absolventů a jejich připravenost pro výkon povolání v oboru, který žáci vystudovali.  

Hodnocení ze strany firem je v této oblasti spíše negativní. Z výsledků provedeného šetření 

mezi zaměstnavateli v Ústeckém kraji (dále jen ÚK), které kraj realizoval v období 01-

03/2015, vyplývá, že nejvíce chybí absolventům středních škol praktické dovednosti. 

Dodávají, že by praktická výuka ve školách měla dostat výraznější prostor a kromě 

odborných učeben by měla probíhat i ve firmách konkrétního oboru. Střední školy by s nimi 

měly více spolupracovat, zaměstnavatelé jsou na to podle jejich názoru připraveni. Jako 

velký problém a druhý zásadní důvod uvádějí představitelé firem nedostatečnou motivaci 

studentů k práci a oboru. Dvanáct procent námětů uvádí i nedostatečné odborné znalosti a 

šestnáct procent dokonce uvádí absenci logického myšlení, nápaditosti a řešení problémů. S 

nízkou motivací také souvisí nedostatek disciplíny a odpovědnosti.  

Názor středních škol na danou problematiku je zmapován v tomto dokumentu, který 

se zabývá posouzením spolupráce mezi středními školami (dále jen SŠ) a vyššími 

odbornými školami (dále jen VOŠ) v ÚK a podnikatelským sektorem, právě z pohledu škol. 

První část dokumentu je zaměřena na zmapování současného stavu spolupráce mezi 

SŠ/VOŠ ÚK a podnikatelského sektoru, k němuž bylo využito dotazníkového šetření. 

V prvotní fázi byly dotazníky distribuovány e-mailem na všechny SŠ/VOŠ ÚK. Nedílnou 

součástí této kapitoly je podkapitola „Zpráva z dotazníkového šetření“, která obsahuje 

informace o předmětné spolupráci vzešlé z dotazování.   

Kapitola „Spolupráce SŠ a VOŠ s podnikatelskými subjekty“ je nejobsáhlejší kapitolou tohoto 

dokumentu. Obsahuje informace o všech školách, které se do šetření zapojily vč. informací 

o spolupracujících subjektech a formách spolupráce. Kapitola je členěna do 7 podkapitol dle 

jednotlivých okresů ÚK.  

Poslední kapitolou první části dokumentu je vyhodnocení získaných dat, které se zaměřuje 

na shrnutí kladů, záporů ale i bariér spolupráce na základě pohledu zástupců všech 

zapojených škol.   

Druhá část dokumentu pojímá o možnostech externích výhod plynoucí pro firmy 

ze spolupráce se školami a návrhy na možná řešení a další aktivity pro zlepšení spolupráce 

SŠ/VOŠ s podnikatelskými subjekty.  

Finální částí dokumentu je závěr se shrnutím informací z celého šetření. 
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Zmapování současného stavu 

 
Pro zmapování současného stavu bylo využito dotazníkového šetření, v jehož rámci bylo 

osloveno všech 93 SŠ ÚK, jejichž součástí je i 9 VOŠ1. Dotazník, viz Obrázek č. 1, byl tvořen 

krátkými a jasnými otázkami a byl rozdělen na dvě části dle toho, zda školy s externími 

subjekty již spolupracují či nikoliv.  

  

                                                           
1
 Seznam těchto škol je přílohou č. 1 této zprávy. Červeně označeny jsou ty školy, které se do šetření nezapojily. 

Obrázek 1: Dotazník 
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Všem školám byl dotazník zaslán písemně, prostřednictvím e-mailu, v listopadu roku 2015. 

Následně byly ještě všechny školy kontaktovány telefonicky z důvodu ujištění se, že dotazník 

obdržely a zda se do šetření zapojí. V případě, že do 7 dnů škola nezaslala dotazník 

vyplněný, byla opětovně kontaktována telefonicky. Některé ze škol poskytly informace pouze 

prostřednictvím telefonického dotazování. Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou i kopie 

vyplněných dotazníků (Příloha č. 3).  

Všechny školy poskytovaly informace za celou organizaci nehledě na to, zda se jednalo o SŠ 

či VOŠ. 

 

Zpráva z dotazníkového šetření 

 

Zpětná vazba byla získána od 80 škol (86 %). Graf č. 1 zobrazuje počet SŠ a VOŠ 

Ústeckého kraje, které spolupracují s podnikatelskými subjekty. Z grafu je patrné, že celkem 

54 škol (58 %) se subjekty spolupracuje a 26 (28 %) nikoliv. Je dobrou zprávou, že i přesto, 

že v ČR není tato spolupráce povinností, tak si mnoho škol a firem (subjektů) uvědomuje, 

že vzájemná spolupráce je velmi důležitá a přínosná pro obě strany.  

Graf 1: Počet SŠ a VOŠ spolupracující s podnikatelskými subjekty 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

 

  

ANO 
58% 

NE 
28% 

Není známo 
14% 
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Z celkového počtu 26 škol, které s podniky nespolupracují, je 80 % tvořeno gymnázii 

a praktickými školami (viz Graf č. 2).  

 

Graf 2: Spolupráce gymnázií (vlevo) a praktických škol (vpravo) s podnikatelskými subjekty 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

 

U gymnázií je tento fakt způsoben zejména obecným vzděláváním žáků, kdy většina z nich 

ještě nemá žádné oborové zaměření. Na území Ústeckého kraje si mohou žáci zvolit z 22 

gymnázií. Všechna tato gymnázia byla v rámci šetření kontaktována, přičemž 3 se do šetření 

nezapojila. Celkem 6 gymnázií uvedlo, že s podnikatelskými subjekty spolupracují. Bližší 

informace o spolupráci těchto šesti gymnázii s podnikatelskými subjekty je přehledně 

vyobrazeno v Tabulce č. 1.  

 

Tabulka 1: Přehled gymnázií, která spolupracují s podnikatelskými subjekty a specifikace této spolupráce 

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava 
Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace   

Spolupráce se týká pouze oboru přírodovědné 
lyceum 

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, 
příspěvková organizace 

V případě této školy se spolupráce týká pouze 
SOŠ 

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 
příspěvková organizace 

Aktivity zaměřené na nadané žáky a žáky se 
zájmem o matematiku a fyziku – exkurze, 
semináře, soutěže 

ANO; 6 

NE; 13 

Není 
známo; 

3 ANO; 4 

NE; 8 

Není 
známo; 

1 
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Gymnázium a Střední průmyslová škola, 
Duchcov, příspěvková organizace   

Spolupráce ve formě exkurzí 

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková 
organizace           

Spolupráce ve formě exkurzí 

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, 
příspěvková organizace   

Spolupráce ve formě exkurzí 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

 

Praktických škol je v Ústeckém kraji vedeno celkem 13, přičemž z dvanácti škol, které 

se do šetření zapojily, 4 uvedly, že s podnikatelskými subjekty spolupracují. Avšak součástí 

dvou těchto škol jsou i střední odborné školy a spolupráce s podniky se týká tedy pouze 

těchto oborů. V konečné fázi lze říci, že v Ústeckém kraji spolupracují s podnikatelskými 

subjekty pouze 2 praktické školy. Při šetření bylo často zástupci těchto škol přiznáno, že 

jistou bariérou je zdravotní stav žáků, které tyto školy navštěvují, a fakt, že potřebují neustálý 

dohled dospělé osoby.  

Zajímavým zjištěním je, že 54 škol, které se do šetření zapojily a které potvrdily 

spolupráci s podnikatelskými subjekty, celkem spolupracují s více než 2 521 podniky 

a do spolupráce je zapojeno více než 14 000 žáků. 

Tabulka č. 2 je přehledem osmi SŠ a VOŠ z Ústeckého kraje, které spolupracují s více než 

100 subjekty. Nejvíce firem, které se do spolupráce zapojují, jsou z oboru zdravotnictví, 

hotelnictví a gastronomie a služeb, ale i technické obory na středních odborných a 

průmyslových školách hojně spolupracují se svými podnikatelskými partnery. 

 

Tabulka 2: Přehled SŠ a VOŠ s nejvyššími počty spolupracujících subjektů 

 Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace  

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 
35, příspěvková organizace  

 Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace 

 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace 

 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace 

 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 
1, příspěvková organizace    

 Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. 

 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková 
organizace  

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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Z důvodu široké spolupráce jednotlivých škol s externími subjekty byly od škol vyžadovány 

bližší informace pouze o cca 3 – 5 spolupracujících subjektech. I přesto některé školy 

poskytly informace o všech partnerech, se kterými spolupracují. Díky tomu byly získány 

informace o více než 1 850 subjektech a bylo možné zanalyzovat, s jak velkými subjekty 

školy nejčastěji spolupracují – viz Graf č. 3. Téměř 34 % ze všech spoluprací probíhá 

se subjekty, které mají méně než 10 zaměstnanců (firmy bez zaměstnanců a 

mikropodniky). Spolupráce s malými, středními a velkými podniky se pohybuje vždy 

kolem 20 %.  

 

Graf 3: Spolupracují subjekty dle jejich velikosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

 

Zajímavých zjištěním bylo, že školy si ke své spolupráci nevybírají subjekty pouze 

z Ústeckého kraje, kterých je samozřejmě převaha, ale spolupracují také se subjekty 

z Prahy, Libereckého, Karlovarského nebo Středočeského kraje, dále pak např. z Brna, 

Olomouce, Hodonína, Opavy nebo z Německa (Saska). 
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Spolupráce SŠ a VOŠ s podnikatelskými subjekty  
 

Tato kapitola přehledně vyobrazuje informace získané z dotazníkového šetření za jednotlivé 

zapojené školy. Kapitola je členěna na 7 podkapitol dle jednotlivých okresů Ústeckého kraje 

a obsahuje seznam všech SŠ a VOŠ z daného okresu s informací, zda daná škola 

spolupracuje s podnikatelskými subjekty či nikoliv. Pokud u školy není uvedena žádná 

informace, do šetření se nezapojila. 

Každá ze škol, která poskytla informace o spolupracujících subjektech, je doplněna 

seznamem těchto subjektů spolu s dalšími relevantními informacemi – název subjektu, okres 

ve kterém má sídlo (případně provozovnu), jeho velikost a klasifikace ekonomických činností.  

Dále jsou uvedeny informace o rozsahu spolupráce mezi školou a danými subjekty, celkový 

počet subjektů, se kterými škola spolupracuje, a celkový počet žáků, kteří jsou do spolupráce 

zapojeni. Informace uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 
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Vyhodnocení získaných dat 
 

Z provedeného šetření vyplývá, že všech 54 škol zapojených do spolupráce 

s podnikatelskými subjekty si tuto spolupráci chválí a shledávají ji pro své žáky jako 

zajímavou a velmi přínosnou zkušenost.  

Školy si jsou vědomy, že spolupráce s podnikatelskými subjekty je nedílnou součástí 

teoretické výuky, a to nejen ve formě exkurzí či odborného výcviku, který je důležitý 

pro rozvoj odborných dovedností žáků, ale i při spolupráci pedagogů se zaměstnanci dané 

firmy, kdy dochází k profesionálnímu rozvoji jednotlivých pedagogů.  

Naopak také firmy vědí, že bez spolupráce a podpory škol, které jim „vychovávají“ budoucí 

zaměstnance, bude jejich úspěch na trhu výrazně ztížen, jelikož klíčoví zaměstnanci jsou 

pro firmu nepostradatelní. 

Každá spolupráce však s sebou nese jisté klady, zápory a bariéry. Důležité je vždy najít 

společný zájem a na něm spolupráci postavit. Tak tomu je i v případě spolupráce škol 

a podnikatelských subjektů. 

 

Klady spolupráce 

1. Nabytí praxe/odbornosti pro budoucí zaměstnání žáků 

Největším pozitivem spolupráce je seznámení žáků s reálným prostředím potenciálních 

zaměstnavatelů formou exkurzí a odborných výcviků (praxí) a získání aktuálních odborných 

informací, umožnění si nácviku a ověření si nabytých zkušeností v praxi. 

2. Seznámení žáků s novými technologiemi 

Žáci při svých odborných výcvicích poznávají moderní technologie, které není možné 

při běžné výuce ve škole využívat. Seznámení se s těmito technologiemi a pokroky umožní 

žákovi, aby využil svých teoretických znalostí na skutečných zařízeních a nikoliv pouze 

modelově. 

3. Získání a rozvíjení individuální zodpovědnosti a sebevědomí žáků 

Žáci si při svých odborných výcvicích osvojují nové pracovní i životní návyky – např. brzké 

vstávání do práce, kolektivní spolupráci, výdělky za produktivní práci apod. Rozvíjí tak své 

individuální zodpovědnosti a v případě úspěchu si zvyšují své sebevědomí. 

4. Získání přehledu o nabídkách firem v okolí žákova bydliště 

Při zajišťování odborného výcviku a výběru spolupracujícího subjektu získávají žáci 

informace o subjektech z okolí jejich bydliště, které pro ně nabízejí uplatnění. 
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5. Zdokonalení se v cizích jazycích 

Některé ze škol spolupracují i se subjekty ze zahraničí, což pro žáky představuje velkou 

výhodu při zdokonalování se v cizích jazycích v přirozených podmínkách. 

6. Získání pracovní nabídky po absolvování školy 

Pokud jsou firmy se žáky spokojeny, nalézají u nich žáci po dostudování pracovní uplatnění. 

7. Finanční a věcné dary pro školy 

Velmi často dochází také k tomu, že spolupracující subjekt školu podporuje i finančními nebo 

věcnými dary.  

8. Vzájemná spolupráce při vzniku a modifikaci vzdělávacích plánů 

Někteří mentoři jsou se školou spojeni natolik, že se z nich stali supervizoři při tvorbě 

školních vzdělávacích plánů pro různé obory vzdělávání tak, aby odpovídaly jejich reálným 

potřebám. 

 

Zápory spolupráce 

1. Motoricky stejné činnosti žáků při odborném výcviku 

Častým negativem, se kterým se školy setkávají, je neodborná a motoricky stejná činnost, 

kterou se žáci při svých odborných výcvicích zaobírají. Ta se po nějaké době stává 

demotivující a je s ní spojena neochota žáků se těchto výcviků účastnit.  

2. Žáci jako levná pracovní síla  

Někdy se také stává, že jsou žáci využíváni jako levné pracovní síly použitelné na cokoliv, 

edukativní efekt tak bývá až druhotný a práce je neohodnocena. S tím taktéž souvisí nízká 

nebo vůbec žádná motivace žáků.  

3. Nezájem o romské žáky 

Školy také uvedly, že se již mnohokrát setkaly s nezájmem o romské žáky. 

 

Bariéry spolupráce 

1. Absence legislativy 

Největší bariérou pro spolupráci mezi školou a firmou je absence legislativy. Školy postrádají 

legislativní podmínky, které by zaujaly organizace v přijímání žáků na praxi. S tím je spojena 

otázka nákladové a časové náročnosti např. se zdravotními prohlídkami žáků podle 

kategorizace pracovišť, pojištění odpovědnosti za škodu, vybavení ochrannými pomůckami, 

pojištění pro pracovní úrazy či nedořešené úhrady spojené s mentorským vedením.  
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2. Podmínky bezpečnosti práce 

Školy se často setkávají s problémy s uplatnitelností žáků nižších ročníků, jelikož praxe bývá 

zpravidla jen pro zletilé. I tuto skutečnost by pomohla vyřešit úprava legislativy.  

3. Nepřiměřené požadavky na samostatnost žáků 

Od žáků je často vyžadována samostatná práce bez mentora, což není reálné. 

4. Větší zatížení mentorů bez dalšího ohodnocení 

Potenciál žáků často nebývá využit, jelikož ze strany mentorů, kteří by se žákům věnovali 

a přiblížili jim fungování a politiku jejich společnosti, je nedostatečný nebo málo aktivní 

zájem. Tento problém je způsoben nízkým nebo někdy i žádným finančním ohodnocením. 

Žáci se tak naplno nemohou zapojit do pracovního procesu.  

Shrnutí kladů a záporů spolupráce škol s podnikatelskými subjekty je přehledně vyobrazeno 

v Tabulce č. 3, ze které je patrné, že klady těchto spoluprací převládají nad zápory 

a bariérami. I přesto je důležité se neustále věnovat zlepšování a zaměřit 

se i na minimalizaci záporů a odstranění bariér, které by v budoucnu mohly mít negativní vliv 

na dalších spolupráce.  

Tabulka 3: Přehled kladů, záporů a bariér spolupráce škol s podnikatelskými subjekty 

KLADY ZÁPORY BARIÉRY 

Seznámení žáků s novými 
technologiemi 

Motoricky stejné činnosti žáků 
při odborném výcviku, které se 
stávají po nějaké době 
demotivující 

Absence legislativy 

Nabytí praxe/odbornosti pro 
budoucí zaměstnání žáků 

Žáci jako levná pracovní síla 
Uplatnitelnost žáků nižších 
ročníků (podmínky bezpečnosti 
práce) 

Získání a rozvíjení individuální 
zodpovědnosti a sebevědomí 
žáků vč. nabytí pracovních 
návyků 

Nezájem o romské žáky 
Nepřiměřené požadavky na 
samostatnost žáků 

Získání přehledu o nabídkách 
firem v okolí žákova bydliště 

 
Větší zatížení mentorů bez 
dalšího ohodnocení 

Zdokonalení se v cizích jazycích 
v případě spolupráce se 
zahraničním subjektem 

  

Finanční a věcné dary subjektů 
školám  

   

Vzájemná spolupráce při vzniku 
a modifikaci vzdělávacích plánů 
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Žáci po absolvování školy často 
získávají pracovní nabídku od 
subjektu, u kterého vykonávali 
praxi 

    

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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Možnosti externích výhod pro podnikatelské subjekty při zapojení 

do spolupráce se SŠ a VOŠ 
 

Spolupráce SŠ a VOŠ s podnikatelskými subjekty není výhodná jen pro samotné školy 

a jejich žáky, ale přináší řadu výhod také pro samotné podnikatelské subjekty. Níže jsou 

některé z nich blíže specifikovány. 

 

1. Odpočet na podporu odborného vzdělávání  

Současná legislativa nabízí podnikatelským subjektům odpočet na podporu odborného 

vzdělávání. Této výhody mohou využít fyzické i právnické osoby odlišné od školy a školských 

zařízení, které spolu se školou uzavřou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování, 

odborné praxe nebo příslušné vzdělávací činnosti a o podmínkách pro jejich konání, 

na jejichž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, odborná praxe nebo část 

akreditovaného studijního programu, za předpokladu, že tyto osoby mají oprávnění k činnosti 

související s daným oborem vzdělávání nebo studijním programem. 

Bližší informace jsou uvedeny v Zákonném opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně 

daňových zákonů. Toto opatření je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.  

 

2. Úspora kapacity vlastních zaměstnanců a získání nové pracovní síly (v případě 

realizace odborného výcviku) 

I přesto, že je nutné, aby žák v počátku svého odborného výcviku měl k dispozici mentora, 

tak později je již schopen zapojit se plně nebo alespoň částečně do pracovního procesu a 

být tak pro zaměstnavatele přínosem. Zapojením žáka do pracovního procesu získá 

podnikatelský subjekt novou pracovní sílu. 

 

3. Snazší přístup k potenciálním kvalifikovaným zaměstnancům  

Spoluprací při tvorbě studijních programů a profilu absolventa má zaměstnavatel jedinečnou 

šanci vychovat si své budoucí zaměstnance. Žáci mají možnost seznámit se s chodem 

společnosti a firemní kulturou již za svých studií, a po absolvování jsou tak téměř „hotovými 

zaměstnanci“, kteří nepotřebují několikaměsíční zaškolení. V porovnání s externím 

zajišťováním pracovníků, které je často jak nákladově, tak časově náročné, je tato forma 

získání nového zaměstnance pro firmy výhodnější. 

 

4. Kontakt na nadané žáky 

Vedle kontaktu na potenciálního kvalifikovaného zaměstnance, kterým může být každý žák, 

jenž absolvuje stáž nebo praxi u zaměstnavatele, získají podniky při své spolupráci 

se školami také kontakty na nadané žáky, a tedy i budoucí kvalifikované zaměstnance.  
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5. Možnost motivace žáků k vysokoškolskému vzdělání a získání tak kvalifikovaného 

vysokoškolského pracovníka 

Přiblížením vazeb na reálné prostředí a poznáváním nových moderních technologií se často 

v žácích objevují touhy po novém vědění a dalším studiu na vysokých školách (dále jen VŠ). 

Velmi často student s firmou spolupracuje i nadále při svých studiích. Doplňuje si nejen 

znalosti, které získává na VŠ, ale zároveň získává i praxi. Následně absolvent VŠ zpravidla 

obdrží nabídku pokračovat ve své činnosti i nadále a získá tak zaměstnání na hlavní 

pracovní poměr.  

 

6. Vyšší potenciál úspěšné tvorby inovací a technologického rozvoje a zvýšení 

konkurenceschopnosti 

Tato výhoda souvisí již s body 4 a 5 a týká se zejména nadaných absolventů SŠ/VOŠ/VŠ. 

Podnikatelské subjekty tyto zaměstnance často získávají díky praxím, stážím určeným 

studentům, vypisováním témat studentských prací, nebo vyhlašováním soutěží, které 

se orientují na řešení různých inovačních problémů. Více než 38 % ze všech 

spolupracujících subjektů jsou střední a velké podniky, které často působí na zahraničních 

trzích, kde stejně tak jako na tuzemském trhu, spolupráce podnikatelské a vzdělávací sféry 

a získání tak zaměstnanců s inovačním potenciálem, představuje pro podnik značnou 

konkurenční výhodu v podobě inovačních myšlenek a zlepšovacích návrhů. Díky takovému 

sepětí mezi školami a podnikatelskými subjekty dochází ke zvýšení stupně inovačního 

potenciálu, vyrovnání se konkurentům a zvýšení konkurenceschopnosti Evropy na světovém 

trhu. 
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Návrhy na další spolupráci 
 

I přesto, že spolupráce mezi ústeckými SŠ a VOŠ a spolupracujícími subjekty funguje mezi 

více než polovinou škol a školy si tuto spolupráci chválí, stále lze identifikovat aktivity, které 

nejsou doposud realizovány, ale které by školy uvítaly.  

Spolupráce mezi podniky a školami je nejednotná a u některých typů škol (oborů) i málo 

rozvinutá.  

1. Úprava legislativních podmínek a zapojení expertů z praxe do vzdělávání – návrat 

k duálnímu systému 

Situaci by napomohlo zlepšení legislativy a celkového nastavení odborného výcviku, kdy žák 

nesmí být pro podnikatelský subjekt zátěží a komplikací při ochraně svého know-how, ale 

zvýhodněním, a kdy podnik se školou vytváří dlouhodobý plán spolupráce nejen 

pro zařazování žáků na odborný výcvik vč. žáků nižších ročníků, ale také pro vzdělávací 

plány školy ve smyslu aktualizace obsahu či uplatňování pracovních trendů. Školy by uvítaly, 

aby podnik disponoval alespoň jedním pracovníkem, který se bude žákovi věnovat. Tento 

pracovník by mohl být také součástí komisí složených pro závěrečné zkoušky a maturity 

dané školy nebo by jej škola mohla zapojit do výuky samotné. Dále by školy přivítaly také 

možnost využít pracoviště podniku pro závěrečné zkoušky svých žáků. 

Prohloubení spolupráce by zároveň napomohlo v podpoře školy a její propagaci, a to 

zejména u škol, které nabízejí nejvíce poptávané obory zaměstnavateli v Ústeckém kraji.  

Aktuálně jsou, dle Analýzy nabídky a poptávky na trhu práce zpracované Ministerstvem 

práce a sociálních věcí České republiky k 30. 9. 2015, nejvíce zastoupenými volnými 

pracovními místy (pozice neobsazené déle než 3 měsíce) na pobočkách Úřadu práce 

v Ústeckém kraji tyto pozice: 

- Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají, 

- Montážní dělníci výrobků a zařízení, 

- Kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci 

- Pomocní pracovníci ve výrobě 

- Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři. 

 

2. Duální systém 

Mnoho škol vidí vyřešení aktuální nejednotné a v případě některých oborů i málo rozvinuté 

spolupráce v opětovné zavedení duálního vzdělávacího systému, který funguje 

např. v sousedském Německu. Školy jsou zde více propojeny s podniky a žák se při studiích 

učí propojovat teorii s praxí, čímž je zvýšena jeho šance na trhu práce po absolvování studia. 

I toto by mělo být předmětem úpravy legislativy.  

3. Podpora odborného vzdělávání mimo odborný výcvik/praxi 

Velmi důležitá je stálá podpora jak odborného vzdělávání formou praxe, tak také podpora 

formou exkurzí, přednášek, soutěží, které motivuje v objevování nových tužeb a vědění. Dále 

pak případným sponzorováním lepšího vybavení a laboratoří škol pro výuku, které umožní 
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pedagogům lépe propojit výuku teorie s praxí, a přiblížit tak žákům nové možnosti. Školy 

taktéž stále usilují o zapojení odborníků z praxe do výuky.  

4. Stipendijní programy pro talentované žáky  

Zavedení stipendií pro žáky SŠ/VOŠ s vynikajícími studijními výsledky na podporu jejich 

vzdělání.  

5. Kulaté stoly zástupců škol, podniků a dalších zainteresovaných subjektů 

Zlepšit tuto situaci by mohly také kulaté stoly pořádané Ústeckým krajem, Krajskou 

hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje 

pro místní SŠ a VOŠ a podnikatelské subjekty z Ústeckého kraje na téma personální 

strategie podniků: „Co si vychovám, to budu mít“. 

6. Obnova praktického vyučování na ZŠ 

Jistou výhodu by přineslo i obnovení praktického vyučování na základních školách s cílem 

probudit/zvýšit zájem odborného vzdělávání u mladých lidí.   

7. Burza praxí 

Celému systému spolupráce by velmi výrazně pomohla burza praxí formou elektronického 

portálu, který by obsahoval informace o všech podnikatelských subjektech v Ústeckém kraji 

s nabídkou exkurzí/dnů otevřených dveří/praxí/stáží pro jednotlivé obory, tj. žáky SŠ a VOŠ. 

Součástí tohoto systému by byla také nabídka zaměstnání nebo stáží pro absolventy těchto 

škol. 
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Závěr 
 

Základní uvědomění si, že spolupráce středních a vyšších odborných škol a podnikatelského 

sektoru by měla být běžnou záležitostí, je zřejmé. Nevypovídá však o tom, zda školy a v jaké 

míře s podnikatelským sektorem skutečně spolupracují. Navíc poznatky o spolupráci škol 

a podniků v Ústeckém kraji byly známy velmi zlomkovitě a jejich výpovědní hodnota byla 

pouze orientační.  

Aby mohl být posouzen stav spolupráce v Ústeckém kraji, bylo zapotřebí provézt průzkum 

s cílem vytvoření souhrnné zprávy, která by tuto oblast systematicky mapovala a měla 

dostatečnou vypovídající hodnotu. Za tímto účelem vznikl předložený dokument, který přinesl 

velice zajímavé a přínosné výstupy, které poslouží jako podklad/argument pro orgány činné 

v této problematice za účelem uskutečnění dalších kroků ke zlepšení dané situace.  

Pro zmapování současného stavu spolupráce bylo využito dotazníkového šetření, v jehož 

rámci bylo osloveno všech 93 středních škol Ústeckého kraje, jejichž součástí je i 9 vyšších 

odborných škol. Zpětná vazba byla získána od 80 škol. Bylo tedy dosaženo 86% úspěšnosti 

v dotazování. S podnikatelskými subjekty spolupracuje celkem 54 škol, za jejichž pomoci 

byly zjištěny klady, zápory a bariéry této spolupráce a stanoveny externí výhody podniků 

plynoucí ze spolupráce a návrhy na další spolupráci. 

Vzdělávací instituce spatřují klady spolupráce s podnikatelskou sférou zejména v nabytí 

praxe/odbornosti pro budoucí zaměstnání žáků, seznámení žáků s novými technologiemi, 

získání a rozvíjení individuální zodpovědnosti a sebevědomí žáků, získání přehledu 

o nabídkách firem v okolí žákova bydliště, zdokonalení se v cizích jazycích, získání pracovní 

nabídky po absolvování školy, dále pak ve finančních a věcných darech pro školy 

a v neposlední řadě ve vzájemné spolupráci při vzniku a modifikaci vzdělávacích plánů. 

Zápory představují zejména motoricky stejné činnosti žáků při odborném výcviku, vnímání 

žáků jako levnou pracovní sílu, či nezájem o romské žáky. Bariéry školy vnímají v absenci 

legislativy, podmínkách bezpečnosti práce, nepřiměřených požadavcích na samostatnost 

žáků, či ve větším zatížení mentorů bez dalšího ohodnocení. 

Na základě provedeného šetření byly spatřeny externí výhody spolupráce pro podnikatelské 

subjekty zejména v odpočtu na podporu odborného vzdělávání, úspoře kapacity vlastních 

zaměstnanců a získání nové pracovní síly (v případě realizace odborného výcviku), snazším 

přístupu k potenciálním kvalifikovaným zaměstnancům, možnosti získání kontaktů 

na nadané žáky, možnosti motivace žáků k vysokoškolskému vzdělání a získání tak 

kvalifikovaného vysokoškolského pracovníka, vyšším potenciálu úspěšné tvorby inovací 

a technologického rozvoje a v konečném důsledku zvýšení konkurenceschopnosti. 

Ze zjištěných faktů vyplynuly návrhy na úpravu legislativních podmínek a návrhy 

na spolupráci, a to v podobě zapojení expertů z praxe do vzdělávání – návratu k duálnímu 

systému, dále pak v podobě odborného vzdělávání mimo odborný výcvik, stipendijních 

programů pro talentované žáky, obnově praktického vyučování na ZŠ, online burze praxí 

anebo také třeba v pořádání kulatých stolů zástupců škol, podniků a dalších 

zainteresovaných subjektů. 
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Nejenže provedený průzkum potvrdil důležitost a prospěšnost spolupráce SŠ a VOŠ 

s podnikatelskými subjekty, je zainteresovanými subjekty navíc doporučeno, aby 

se posuzovaná spolupráce navázala již se základními školami a obnovila se tak tradice 

odborných dílen. 

Je důležité myslet na to, že pokud se nezvýší atraktivita odborného vzdělávání u mladých 

lidí, nebude mezi školami a podniky probíhat spolupráce ve slaďování nabídky odborného 

vzdělávání dle potřeb trhu práce a nedojde ke zvýšení odborných kompetencí absolventů 

tak, aby odpovídaly potřebám zaměstnavatelům, bude se i nadále zvyšovat aktuální 

nepříznivý trend na trhu práce.  
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